Referat fra klubmøde d. 15. marts - Del 2 noter fra workshop om medlemsstruktur
Noter fra gruppe 1
DI betales af hjemme klubben ,som i Norge og Sverige,
Ekstra klubber betaler man ikke til DI.
Der skal være frynsegoder for DI medlemmer ved arrangementer.
Klubformænd skal klædes bedre på til at forklare hvad man får for sit medlemskab.
”Mere synlighed hvad udvalgene arbejder med”
Et bånd der kører på hjemmesiden ”viste du”.
Hvor mange er vi? Så man kan regne kontingentet ud.
Noter fra gruppe 2
Lokalklubber:
Mange lokalklubmedlemmer ved ikke at de er medlemmer af DI.
Bestyrelsen i lokalklubben tager ofte ansvaret om at beslutte hvordan stemmerne afgives på DI
generalforsamlingen
Hvad får vi ud af det VS. Hvad kan jeg bidrage med i foreningen. Hovedvægten er i dag nok på hvad kan DI
gøre for mig, og foreningstanken om at vi skal bidrage aktivt til fællesskabet er svindende.
Mulige medlemskabsformer i DI:
Repræsentantskab og forbund er det en mulighed?
Personligt medlemskab med tilknyttede familiemedlemmer giver skævhed. Prisen skal differentieres i
forhold til antal medlemmer i familien.
Vigtigt med forenkling og klarlæggelse af rettigheder og pligter.
Ville klubmedlemmer springe fra hvis medlemskabet stiger til f.eks. 300 kr.
Lokalklubber er medlemmer, men klubmedlemmer er ikke medlemmer af DI.
Kunne DI medlemskabet splittes op i sport/Avl/mv. Passivt medlemskab.
Kunne Tølt splittes fra?
Følgende fokuspunkter er konklusionen på debatten:
- Bedre kommunikation:
Sælg ideen om DI
Klarlægge fordele ved medlemskab
-

To umiddelbare muligheder for struktur i DI:
o Personligtmedlemskab
Rabat til unge/familier
Valgfrit tølt
Passive medlemmer
o Forbund
Medlemskab via lokalklubber
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Noter fra gruppe 3
Der var ikke enighed i gruppen!
Nogle mener at det er nok at klubben er medlem og ikke nødvendigvis hvert medlem af lokalklubben
Andre mente, at det er forkert at alle lokalklubmedlemmer ikke betragtes på lige fod med personlig
medlemmer og at personlig medlemmer opfatter sig som noget særligt.
Mange turryttere siger : hvorfor skal vi
Frygt for at miste medlemmer hvis deres lokalklub kontingent skal stige på grund af DI medlemsstruktur.
Der kan være fare for at der dannes nye klubber udenom DI – og det er jo ikke målet.
Det er for dyrt at være medlem af DI og ikke relevant for lokalklubmedlemmer, der fx rider ugentlig på en
rideskole, hvor lokalklubben er.
DI har et synlighedsproblem – mange ved fx ikke hvor meget Naturudvalget kæmper for.
DI er en slags fagforening – jeg er med og giver til en fælles pulje.
DI er langt fra klubberne og der mangler dialog (især sport)
Forslag om gradueret medlemskab- afhængig af det du skal bruge:
• Lokalklubmedlem
• Lokalklub pluse (+ tølt)
• DI –light
• DI –sport
• DI- avl
Flere mente at det forslag var for opdelt. DI er både sport, avl og bredde. Hvis man graduere kan det
betyde at man fravælger et fællesskab og graver grøfter.
Man kan måske graduere medlemsskaber ved at tænke kontingentstruktur og alder.
Husk at gøre medlemsstrukturen simpel.
Sekretariatet er åbent for alle, skal det være sådan fremadrettet.
Skal man tænke ejer/bruger i forhold til medlemsskabet.
Hovedemner fra snakken:
1. Skidt at klubberne ikke har indflydelse på beslutninger om sporten. Der tages beslutninger uden
inddragelse og de har store konsekvenser for klubberne
2. Kig til Sverige i forhold til licens
3. Gradueret medlemskab via kontingent beløb evt. brugerbetaling
4. Lokalklubberne kan ikke fastholde medlemmer, hvis de bliver tvunget til at betale mere til DI
5. Klubberne skal have formandsmøder inden fristen for forslagsstilling til generalforsamling udløber
og i mødet skal der orienteres om ideer/tanker bag forslagene.
6. Kommunikation – bedre stuktur og bedre dialog.
Synliggør medlemsfordele
Aktiv dialog til medlemmer og klubber
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Noter fra gruppe 4
Gruppen ser at DI er en paraply -organisation for alle lokalklubberne. Man er medlem af DI gennem en
lokalklub, og der er ikke personlige medlemmer. Men man ser osse en udfordring i at føre dette ud i livet.
· Tölt skal tages op til revision. Måske reduceres til at udkomme 2-3 gange årligt, gerne digitalt og gerne
som et fagblad
· Beregne medlemskontingentet størrelse hvis Tölt reduceres til et digitalt medie
· Savner oplysninger om hvad DI kan tilbyde medlemmerne
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